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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Gagasan Awal 

Pada dasarnya, manusia memiliki berbagai kebutuhan yang harus 

mereka penuhi terutama makanan dan minuman. Restoran merupakan 

tempat umum yang menyediakan makanan dan minuman bagi 

pengunjungnya. Menurut Barrows, Powers, & Reynolds (2012, h.73), ada 

beberapa alasan seseorang memilih untuk makan di luar rumahnya seperti 

ingin menghilangkan kejenuhan, mencari tempat untuk bersosialiasi, 

menghindari pekerjaan, untuk memperoleh pelayanan dari sebuah restoran, 

ingin mengonsumsi makanan yang berbeda dari kesehariannya, dan lebih 

praktis. 

TABEL 1 

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum  

Kota Tangerang Selatan, 2014 – 2018 (Juta Rupiah) 

Lapangan 

Usaha 
2014 2015 2016 2017 2018 

Penyediaan 

akomodasi 

dan makan 

minum 

1.256. 153 1.344 208 1.446 220 1.559 475 1.676 306 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan (2019) 

 

Tabel satu menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

menurut lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum di Kota 

Tangerang Selatan yang mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 2014 

– 2018. Hal ini membuktikan bahwa Kota Tangerang Selatan memiliki 

potensi yang besar. Kota Tangerang Selatan memiliki area yang strategis 

karena berbatasan dengan DKI Jakarta, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan 



 

2 

 

Kabupaten Tangerang, serta mempunyai Bandar Udara Internasional 

Soekarno Hatta.  

TABEL 2 

Jumlah Penduduk Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Kecamatan, 

Tahun 2014 – 2017 

No. Kecamatan  
Jumlah Penduduk (Jiwa) 

2014 2015 2016 2017 

1 Setu 77,881 80,811 83,777 86,783 

2 Serpong 163,915 170,731 177,677 184,761 

3 Pamulang 323,957 332,984 341,967 350,923 

4 Ciputat 219,384 225,974 232,559 239,152 

5 Ciputat Timur 197,960 202,386 206,729 211,003 

6 Pondok Aren 353,904 366,568 379,354 392,284 

7 Serpong Utara 155,998 163,755 171,749 179,993 

8 

Kota 

Tangerang 

Selatan 

1,492,999 1,543,209 1,593,812 1,644,899 

  Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan (2018) 

Seiring dengan pertumbuhan lapangan usaha penyediaan akomodasi 

dan makan minum, jumlah penduduk di Kota Tangerang Selatan juga 

mengalami peningkatan. Tabel dua menunjukkan bahwa pada tahun 2014, 

total penduduk Kota Tangerang Selatan sebanyak 1,492,999, tahun 2015 

sebesar 1,543,209 penduduk, kemudian tahun 2016 sejumlah 1,593,812 

penduduk, dan 1,644,899 penduduk pada tahun 2017. 

Peningkatan penduduk akan mengakibatkan peningkatan kebutuhan 

pangan pula. Namun, persediaan lahan untuk bercocok tanam semakin 

terbatas karena digunakan untuk pembangunan tempat tinggal dan sarana 

hiburan. Untuk menghadapi masalah tersebut, urban farming dapat menjadi 

sebuah solusi. Menurut Orsini, Dubbeling, Zeeuw, & Gianquinto (2017, 

h.4), urban agriculture atau urban farming merupakan kegiatan produksi 
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makanan di area perkotaan yang dapat ditanam di halaman belakang, atap, 

dan balkoni.  

Salah satu cara menerapkan urban farming adalah membuat area 

hidroponik di dalam restoran. Hidroponik adalah teknik bercocok tanam 

tanpa menggunakan media tanah, namun membutuhkan larutan nutrisi 

sehingga tanaman dapat tumbuh. Beberapa keuntungan teknik ini yaitu air 

untuk larutan nutrisi dapat didaur ulang, dapat mengontrol penggunaan 

nutrisi tanaman, hasil panen yang lebih banyak dan berukuran lebih besar, 

serta menghilangkan pemakaian pestisida karena lingkungan area 

hidroponik lebih aman dari serangan hama jika dibandingkan dengan teknik 

bercocok tanam di luar ruangan (Stone, 2014, h.7-8). Dengan mengontrol 

pemakaian air dan sumber nutrisi tanaman, kualitas serta kuantitas panen 

hidroponik menjadi terjamin. 

Lifestyle atau gaya hidup merupakan integrasi dari nilai, sikap, 

aktivitas, dan metode konsumsi suatu individu (Kahle & Valette-Florence, 

2012, h.10). Menurut Barrows, Powers, & Reynolds, (2012, h.240), 

munculnya topik-topik mengenai kesehatan, diet, dan nutrisi membuat 

semakin banyak orang yang memperhatikan makanan yang mereka 

konsumsi untuk mengurangi berbagai penyakit seperti obesitas, diabetes, 

penyakit jantung, dll. Mayrowani (2012, h.93) juga mengatakan bahwa 

masyarakat Indonesia mulai menerapkan gaya hidup sehat dan menuntut 

pangan yang aman untuk dikonsumsi, ramah lingkungan, dan mengandung 

nutrisi yang tinggi.  
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Berdasarkan Pua, Tatuh, Moniaga, & Rengkung (2014, h. 3) 

penduduk Indonesia juga sudah memiliki kesadaran terhadap dampak 

penggunaan bahan kimia sintetis khususnya bahaya residu pestisida kimia 

yang terdapat dalam makanan yang mereka konsumsi. Menurut Amilia, Joy, 

& Sunardi (2016, h. 25), dampak residu pestisida dalam makanan dapat 

menimbulkan gangguan kesehatan atau keracunan seperti mual, muntah, 

pusing, alergi kulit, infeksi saluran pernafasan, dan kematian. Munculnya 

pola konsumsi produk bebas pestisida dikarenakan permintaan konsumen 

terhadap sistem pertanian yang lebih ramah lingkungan, kepercayaan bahwa 

sayuran yang bebas pestisida mengandung lebih banyak nutrisi, dan solusi 

dalam mencegah berbagai penyakit (Pua, Tatuh, Moniaga, & Rengkung, 

2014, h. 8).  

Sesuai dengan permintaan dan kebutuhan penduduk Indonesia saat 

ini, penulis memutuskan untuk membuat sebuah restoran yang berkonsep 

farm-to table dengan menanam sayur, buah, dan rempah-rempahan 

hidroponik. Menurut Benjamin & Virkler (2016, h.97), konsep farm-to-

table mengacu pada makanan segar yang berkomitmen untuk mendukung 

petani lokal, hak-hak pertanian, pekerja industri makanan, berkomitmen 

untuk pertanian dan peternakan yang berkelanjutan serta mendukung 

ekonomi lokal. Definisi lokal sangat bervariasi, namun teori yang digunakan 

untuk menjelaskan ruang lingkup produk lokal adalah segala bahan baku 

makanan yang diproduksi dalam suatu negara yang sama dengan lokasi 

usaha restoran. Tujuan konsep restoran ini agar konsumen dapat mengenali 

bahan makanan yang mereka konsumsi baik dari proses dan produksi. 
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TABEL 3 

Struktur Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Tangerang Selatan, 

2014-2018 (Persentase) 

No. Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 

Rata-

rata 

2013 - 

2017 

1 

Makanan, 

Minuman, dan 

Rokok 

25,81 25,27 24,89 24,48 24 24,89 

2 
Pakaian dan Alas 

Kaki 
3,75 3,72 3,73 3,6 3,53 3,66 

3 

Perumahan, 

Perkakas, 

Perlengkapan, dan 

Penyelenggaraan 

Rumah Tangga 

16,79 17,22 17,07 17,01 17,18 17,05 

4 
Kesehatan dan 

Pendidikan 
8,24 8,33 8,3 8,22 8,08 8,23 

5 

Transportasi, 

Komunikasi, 

Rekreasi, dan 

Budaya 

27,71 27,53 27,88 28,53 29,29 28,18 

6 
Hotel dan 

Restoran 
12,35 12,34 12,54 12,52 12,21 12,39 

7 Lainnya 5,35 5,58 5,59 5,65 5,7 5,57 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan (2019) 

Pada tabel tiga, pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kota 

Tangerang Selatan khususnya sub komponen hotel dan restoran pada tahun 

2014 sampai 2018 memiliki rata-rata 12,39%. Tahun 2014 pengeluaran 

tersebut mencapai 12,35%, tahun 2015 sejumlah 12,34%, kemudian 12,54% 

pada 2016, tahun 2017 sejumlah 12,52% dan 12,21% pada 2018. Sehingga, 

data pada tabel 3 menunjukkan bahwa penduduk Kota Tangerang Selatan 

memiliki daya beli untuk menikmati produk dan jasa dari hotel maupun 

restoran. 
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Oleh karena itu, Wholesome Restaurant akan dibangun di Alam 

Sutera, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Lokasinya 

yang merupakan kawasan pusat bisnis dan perbelanjaan membuatnya ramai 

dengan pengunjung. Terdapat beberapa jalan yang biasanya ramai dengan 

outlet food and beverage seperti Jl. Alam Sutera Boulevard dan Jl. Jalur 

Sutera. Penulis akan menyewa sebuah ruko di Jl. Jalur Sutera sebagai tempat 

usaha restoran karena jalan ini mudah diakses dari Serpong, BSD, dan 

Jakarta sehingga memiliki traffic konsumen yang banyak dengan daya beli 

relatif tinggi.  

Wholesome Restaurant akan menyediakan fasilitas multifunction 

room atau private dining room yang dilengkapi dengan projector, wireless 

internet, dan sound systems agar dapat dipergunakan saat casual meeting, 

workshop atau kegiatan lainnya. Sedangkan lahan parkir yang memadai 

sudah tersedia di depan ruko. 

Nama yang dipilih untuk usaha ini adalah “wholesome” (adj) yang 

menurut Cambridge Dictionary (2019) berarti: 

“Good for you, and likely to improve your life either physically, morally, 

or emotionally” 

Wholesome Restaurant menyediakan makanan dan minuman sehat dan 

bernutrisi untuk meningkatkan kualitas hidup para konsumennya baik 

secara fisik, moral, maupun emosional dengan menyediakan produk lokal 

Indonesia yang bebas pestisida.  

Wholesome Restaurant memiliki area hidroponik dan menawarkan 

konsumen untuk dapat memetik sayuran atau buahnya sendiri yang akan 

diolah menjadi salad, cold-pressed juice atau menu lainnya yang mereka 
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pesan. Sesuai dengan konsep farm-to-table yang berkelanjutan, semua 

hidangan yang disajikan bebas dari pestisida, serta menggunakan bahan-

bahan dari hasil panen lokal.  

Selain itu, tersedia juga pilihan makanan vegan dan vegetarian. 

Menurut Asbell (2010, h.11), vegan adalah orang yang sama sekali tidak 

mengonsumsi atau menggunakan produk hewani. Sedangkan vegetarian 

menurut Asbell (2010, h.12) adalah orang yang tidak mengonsumsi daging, 

namun produk olahan seperti susu, telur, keju yang tidak membunuh hewan 

tersebut masih dapat dikonsumsi.  

Bahan-bahan pokok yang digunakan memiliki kalori rendah serta 

mengandung berbagai vitamin, nutrisi, vitamin, dan mineral. Selain jagung, 

sayur, kentang dan umbi-umbian, bahan-bahan pokok lainnya adalah 

shirataki dan quinoa. Menurut Carpender & DiMino (2016, h.24), shirataki 

adalah mie tradisional Jepang yang rendah karbohidrat dan kalori. Makanan 

ini terbuat dari serat glukomanan, dan berasal dari akar sayuran yang 

bernama konjak atau konyaku. Sedangkan quinoa menurut Katz & Edelson 

(2015, h.54) adalah benih atau biji yang sudah dibudidayakan oleh 

penduduk di Pegunungan Andes selama 4000 tahun. Stein (2015, h.38) juga 

mengatakan bahwa quinoa kaya dengan vitamin B dan merupakan produk 

pengganti nasi yang lebih sehat. 

Menu sarapan terdiri dari smoothie bowl, pancake, dan toast. 

Beberapa hidangan makanan ringan adalah spring roll, beet chips, baked 

tofu bites, dan ube fries. Menu makanan utama akan mencakup quinoa bowl, 

salad, dll. Untuk minuman tersedia beberapa pilihan yaitu nourishing, cold-
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pressed juice, smoothie, teh, kopi dan infused water. Makanan penutup yang 

disediakan berupa chocolate souffle, sorbet, lemon pound cake, dan chia 

pudding. 

Berdasarkan Asbell (2014, h.18), cold-pressed juice menggunakan 

mesin tekanan hidrolik atau alat masticating juicers yang dirancang untuk 

mengolah jus tanpa memanaskannya serta mengurangi oksidasi jus. Hasil 

metode pengolahan ini akan menciptakan serat dan kuantitas jus yang lebih 

banyak. Sedangkan nourishing atau juice shots menurut Simkins (2016, 

h.268) merupakan jus dalam takaran kecil yang berguna untuk 

meningkatkan kesehatan dan menguatkan kekebalan tubuh.  Minuman ini 

terbuat dari buah, sayur, dan superfoods yang kaya akan vitamin, mineral, 

dan antioksidan tinggi. Press (2013, h.10–11) mengatakan bahwa smoothie 

merupakan gabungan dari daging buah, jus, dan sering kali kulit buah-

buahan atau sayuran yang menjadi sebuah minuman atau makanan ringan 

dengan tekstur halus. Smoothie memiliki berbagai manfaat sebagai penjaga 

diabetes, mencegah penuaan, mencegah berbagai penyakit, kulit yang sehat, 

meningkatkan fungsi kognitif, pengganti daging, dan penurun berat badan.  

 

B. Tujuan Studi Kelayakan 

Tujuan dari studi kelayakan bisnis adalah untuk meneliti layak atau 

tidak usaha yang akan didirikan oleh penulis dengan mempertimbangkan 

seluruh aspek-aspek yang terkait. 
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1. Tujuan Utama (major objectives) 

Tujuan utama dari studi ini adalah untuk meneliti layak atau tidak 

layaknya usaha yang akan didirikan dengan menganalisa aspek-

aspek sebagai berikut: 

a. Aspek pasar dan pemasaran yang mencakup analisis 

permintaan, analisis penawaran, segmentasi, target, dan 

posisi bisnis dalam pasar, baur pemasaran, aspek ekonomi, 

sosial, legal, politik, lingkungan hidup, dan teknologi. 

b. Aspek teknis yang mencakup jenis aktivitas dan fasilitas, 

perhitungan kebutuhan ruang fasilitas, pemilihan lokasi, dan 

teknologi yang digunakan. 

c. Aspek manajemen yang mencakup pengorganisasian, 

sumber daya manusia, dan aspek yuridis. 

d. Aspek finansial yang mencakup kebutuhan dan sumber dana, 

perkiraan biaya operasional, perkiraan pendapatan usaha, 

proyeksi neraca, proyeksi rugi laba, proyeksi arus kas, 

analisis titik impas, penilaian investasi, dan manajemen 

risiko. 

2. Sub Tujuan (minor objectives) 

a. Membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan di industri 

makanan dan minuman. 

b. Meningkatkan keunikan restoran sekitar Alam Sutera 

dengan membuat konsep farm-to-table. 
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c. Memenuhi permintaan masyarakat atas transparansi proses 

dan produksi bahan baku makanan yang akan dikonsumsi. 

 

C. Metodologi 

Untuk menghasilkan studi kelayakan bisnis yang akurat dan valid, 

maka penulis akan menggunakan jenis data primer dan sekunder. 

1. Data Primer 

Menurut Siyoto & Sodik (2015, h.28), data primer adalah informasi 

yang didapatkan langsung oleh subjek peneliti (informan) secara 

verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan dan berhubungan 

dengan objek penelitian. Metode pengumpulan data primer melalui: 

a. Metode Survei dengan Kuesioner 

Menurut Kuada (2012, h.107), kuesioner adalah instrumen 

pengumpulan data yang terdiri dari beberapa pertanyaan. 

1) Tujuan Kuesioner 

Kuesioner berguna untuk memperoleh informasi-

informasi dari responden. Kuesioner akan terdiri 

dari dua bagian yaitu secara demografi responden 

dan STP (Segmenting, Targeting, dan Positioning) 

serta baur pemasaran mencakup 8P (product, price, 

promotion, place, people, packaging, 

programming, dan partnership).  
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2) Populasi dan Sampel 

Menurut Siyoto & Sodik (2015, h.63), populasi 

merupakan sekumpulan subjek atau objek dengan 

karakteristik tertentu yang akan diteliti untuk 

memperoleh kesimpulan penelitian. Populasi yang 

akan diteliti dalam studi kelayakan bisnis ini 

meliputi masyarakat yang berada di Provinsi 

Banten. 

Sampel berdasarkan Siyoto & Sodik (2015, h.64), 

adalah bagian yang mewakili populasi dengan 

karakteristik tertentu. Menurut Sekaran & Bougie 

(2016, h.247) adalah ketika elemen-elemen di suatu 

populasi memiliki kesempatan yuang sama untuk 

dipilih menjadi sampel. Sedangkan area sampling 

menurut Sekaran & Bougie (2016, h.254) adalah 

pemilihan sampel berdasarkan suatu area tertentu. 

Penulis akan menggunakan metode probability 

sampling khususnya area sampling dimana 

responden yang diteliti berada di Kota Tangerang 

Selatan. Ukuran sampel akan mengikuti Ho (2014, 

h.336) yaitu lima kali dari jumlah pertanyaan dalam 

baur pemasaran kuesioner. Kuesioner yang 

disebarkan sebanyak 170, namun terdapat lima 

kuesioner yang tidak dikembalikan dan lima 
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responden yang salah paham dalam mengisi skala 

jawaban kuesioner. Sehingga, total kuesioner yang 

dapat digunakan adalah 160 buah.  

3) Uji Validitas dan Reabilitas 

Menurut Sekaran & Bougie (2016, h.225), validitas 

adalah: 

“Concerned with whether we measure the 

right concept, and the reliability with stability and 

concsistency of measurement.” 

Maka uji validitas berguna apabila peneliti telah 

membuat konsep variabel yang tepat dengan 

reabilitas yang stabil dan alat ukur yang konsisten. 

Sedangkan reabilitas adalah: 

“A test of how consistently a measuring 

instrument measures whatever concept it is 

measuring.” 

Maka reabilitas merupakan sebuah tes untuk melihat 

konsistensi instrumen alat ukur dengan konsep 

apapun yang diteliti. Untuk menguji validitas dan 

reabilitas dari data, penulis akan menggunakan 

program SPSS (Statistical Package for the Social 

Science). 

b. Observasi 

Menurut Siyoto & Sodik (2015, h.77), observasi merupakan 

teknik pengumpulan data dengan mengamati perilaku dan 
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peristiwa yang terjadi. Penulis akan melakukan observasi di 

sekitar tempat usaha yaitu Alam Sutera, dan terhadap 

pesaing langsung maupun tidak langsung. 

2. Data Sekunder 

Menurut Siyoto & Sodik (2015, h.28), data sekunder mengacu pada 

informasi yang dikumpulkan dari dokumen-dokumen grafis seperti 

tabel, dan, rapat, serta foto-foto, film, rekaman video, dll dengan 

tujuan untuk mendukung data primer. Jenis data yang dapat 

digunakan dapat berupa data kualitatif maupun kuantitatif 

sedangkan sumber datanya juga bisa berasal dari internal maupun 

eksternal.  

Sehingga, metode pengumpulan data yang dipilih oleh penulis 

adalah hasil olahan kuisioner yang mencakup data dan demografi 

responden, kondisi pasar, fasilitas restoran, serta baur pemasaran. Selain itu, 

penulis juga menggunakan data observasi tidak terkontrol untuk meneliti 

aksesibilitas menuju lokasi usaha, keadaan disekitar usaha, dan untuk 

mengamati kompetitor langsung maupun tidak langsung.  Dengan 

demikian, teknik pengolahan data dalam meneliti studi kelayakan bisnis 

Wholesome Restaurant adalah: 

1. Teknik pengolahan data kuantitatif secara deskriptif dengan 

program SPSS (Statistical Package for the Social Science) untuk 

menguji reabilitas dan validitas hasil olahan kuesioner penelitian. 

2. Teknik pengolahan data kualitatif melalui hasil pengamatan atau 

observasi tidak terkontrol sebagai data pendukung penelitian. 
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D. Tinjauan Konseptual Mengenai Bisnis Terkait 

1. Pengertian Restoran 

Menurut Walker (2017, h.172), restoran adalah bagian penting dari 

gaya hidup sehari-hari karena manusia butuh bersosialisasi serta 

menikmati makanan dan minuman di luar rumah mereka. Restoran 

menawarkan tempat yang nyaman dan dapat dinikmati oleh 

keluarga, teman, ataupun rekan kerja untuk mengembalikan 

semangat kita sebelum melanjutkan aktivitas lainnya. 

2. Sejarah Restoran 

Barrows, Powers, & Reynolds (2012, h.68) menjelaskan kata 

restoran berasal dari Bahasa Perancis restaurer yang berarti restorer 

of energy atau pengembalian energi. Istilah tersebut dipakai pada 

awal hingga pertengahan tahun 1700 untuk mendefinisikan tempat 

umum yang menjual sup dan roti. Namun, sekarang ini segala 

tempat umum yang menjual makanan dapat disebut restoran. 

Menurut Walker (2017, h.172), sejarah restoran mulai ketika 

Monsieur Boulanger dianggap sebagai pendiri restoran Eropa 

pertama di zaman modern pada tahun 1765. Dia memasang sebuah 

tanda di atas papan nama restorannya yang mengatakan bahwa 

Boulanger menawarkan tempat pemulihan yang cocok bagi para 

dewa. Salah satu hidangannya yang terbuat dari kaki domba dengan 

saus anggur menimbulkan konflik dengan Caters’ Guild dan 

membawa perihal ini ke pengadilan. Kemenangan Monsieur 
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Boulanger dalam pengadilan tersebut membuat restorannya 

dikenang selama sejarah. 

3. Jenis-jenis Restoran 

Menurut  Walker (2017, h.172) restoran dibagi menjadi beberapa 

kategori sebagai berikut: 

a. Independent or Individual Restaurants 

Pada umumnya, restoran ini dimiliki oleh satu orang atau 

lebih dan tidak berafiliasi dengan merek lain. Kelebihan dari 

tipe ini adalah pemilik dapat membuat keputusannya sendiri, 

namun resiko yang disertai adalah exposure yang rendah, 

serta keterampilan dan pengetahuan yang tidak cakap dalam 

mengelola usaha. 

b. Chain Restaurants 

Chain restaurants merupakan sekelompok restoran yang 

dapat dimiliki oleh perusahaan besar atau pengusaha-

pengusaha dan dapat di franchise ataupun dikelola oleh 

sekelompok orang. Contoh dari restoran ini adalah 

Applebee’s. 

c. Franchises 

Seseorang yang ingin membeli franchise restaurant harus 

membayar sebuah biaya dan sebagian hasil penjualannya. 

Restoran ini sudah memiliki konsep yang ditetapkan oleh 

restaurant operator sehingga tingkat kegagalan tipe restoran 
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ini lebih rendah dibandingkan mendirikan restoran sendiri. 

Contoh jenis restoran ini adalah Auntie Anne. 

d. Fine Dining 

Restoran ini menawarkan setidaknya 15 hidangan pembuka 

atau lebih dengan menggunakan bahan-bahan yang segar. 

Pelayanan dalam restoran ini sangat tinggi dan professional. 

Restoran ini dapat terbagi menjadi the steak house atau etnik, 

celebrity, dan restoran yang bertema. Contoh jenis restoran 

ini seperti Rush Chris’. 

e. Casual Dining 

Casual dining dibagi lagi menjadi midscale casual 

restaurants seperti The Olive Garden, family restaurants 

seperti Coco’s, dan ethnic restaurants seperti Panda Express. 

Sehingga, restoran ini memiliki suasana yang santai. 

f. Quick-service or Fast-Food Restaurants 

Restoran ini menawarkan makanan siap saji seperti 

hamburger dan pizza. Kriteria dari restoran ini biasanya 

menawarkan produk yang terbatas, pelayanan yang cepat, 

self-service, dan menggunakan bahan-bahan yang murah 

sehingga harga jual masih kompetitif. 
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4. Tipe-tipe Jasa 

Menurut Walker (2017, h.189), tipe-tipe servis dapat dibagi 

menjadi: 

a. American Service 

Metode pelayanan yang mempersiapkan dan menyajikan 

makanan tamu di dapur. Kemudian, pramusaji akan 

membawa pesanan tersebut kepada tamu. Tipe servis ini 

tidak terlalu formal, namun tetap profesional. Contohnya 

adalah restoran Nanny’s Pavilion. 

b. French Service 

Tipe servis ini digunakan pada restoran yang formal. 

Pesanan tamu akan dibuat dan disajikan di dapur, lalu 

pramusaji akan membawa hidangan tersebut meja tamu 

dengan membawa meja gueridon untuk melanjutkan 

persiapan makanan. 

c. Russian Service 

Russian service juga diterapkan oleh restoran yang formal. 

Hidangan tamu dimasak di dapur, dipotong, dan diletakkan 

di atas serving dish dan dihias dengan indah. Hidangan 

tersebut kemudian disajikan secara individual kepada tamu 

dengan memporsikan makanan ke piring tamu. 
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5. Pengertian dan Klasifikasi Menu 

Menurut Gregoire (2016, h.43), menu adalah: 

“A list of food item, serves as the primary control of the 

foodservice operation and it is the core common to all functions of the 

system.” 

Menu berarti sebuah daftar makanan yang berguna untuk 

mengontrol operasi foodservice dan merupakan inti dari fungsi-

fungsi sistem operasional suatu restoran. 

Berdasarkan (Gregoire, 2016, h.45–46), menu terdiri dari: 

a. Table Dhôte Menu 

Menu ini merupakan penggabungan beberapa makanan 

dengan harga paket dimana tamu membayar dengan harga 

paket yang tertera. Biasanya harga paket akan lebih murah 

dibandingkan membayar makanan secara satuan. Paket ini 

merupakan gabungan appetizer, soup, main course, dan 

dessert yang dipilih satu masing-masingnya. 

b. A la Carte 

Menu A la Carte merupakan menu yang tersedia di sebuah 

restoran dan setiap makanan atau minumannya dijual secara 

satuan, bukan gabungan dengan hidangan lainnya. 

c. Static Menu 

Menu ini berisi item yang tersedia sepanjang hari. Biasanya 

static menu terdiri dari menu favorit pelanggan. 
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d. Cycle Menu 

Menu ini digunakan secara rotasi dalam periode tertentu dan 

sering digunakan dalam restoran buffet atau cruise ship.  

e. Single Use 

Menu Single Use merupakan menu tambahan dalam suatu 

restoran yang hanya ditampilkan pada hari-hari tertentu saja. 

6. Definisi Gaya Hidup Sehat 

Menurut World Health Organization (2017, h.5), sehat adalah 

sejahtera secara jasmani, rohani, dan sosial. Makan yang sehat, 

berolahraga secara teratur, menjaga berat badan, dan menghindari 

alkohol ataupun rokok merupakan cara-cara untuk mencegah 

berbagai penyakit. 

Berdasarkan Junaidi (2013, h.1), gaya hidup sehat mencakup 

beberapa hal. Sebaiknya, setiap individu menerapkan pola makan 

sehat dengan mengonsumsi sayuran dan buah karena terdiri dari 

vitamin, nutrisi, dan mineral yang dapat meningkatkan kekebalan 

tubuh. Selain itu, Junaidi juga menganjurkan untuk minum yang 

cukup, memilih makanan yang mengandung protein dengan rendah 

lemak dan garam, dan tidak mengonsumsi gula, alkohol, serta kopi 

secara berlebihan. Gaya hidup sehat juga berarti mampu mengatur 

stres atau tekanan dengan baik. Dengan demikian, pola hidup sehat 

mencakup makan yang teratur, kesehatan pribadi, istirahat yang 

cukup, dan olahraga secara rutin. 
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7. Penggabungan Konsep 

Wholesome Restaurant memiliki konsep farm-to-table dimana 

bahan makanan yang disajikan berasal dari kebun hidroponik dan 

pemasok lokal. Tamu restoran dapat memetik buah dan sayur yang 

digunakan dalam pesanannya. Bahan-bahan pokok yang digunakan 

berupa quinoa, shirataki, jagung, sayur, kentang dan umbi-umbian. 

Menu sarapan terdiri dari smoothie bowl, pancake, dan toast. 

Hidangan makanan ringan berupa baked crispy tofu bites, rosemary 

beet chips, spring roll dan ube fries. Makanan penutup yang 

disediakan akan berupa sorbet, chocolate souffle, lemon pound cake 

dan chia pudding. 

Beberapa menu makanan utama akan mencakup spiced beef, quinoa 

bowl, salad, shirataki noodles dll. Untuk minuman tersedia 

beberapa pilihan yaitu nourishing, cold-pressed juice, smoothie, teh, 

kopi dan infused water. Selain itu, konsumen juga dapat menikmati 

pilihan menu vegan dan vegetarian serta pilihan susu almond bagi 

tamu yang memiliki intoleransi laktosa.  

Wholesome Restaurant akan dibangun di Alam Sutera, Kota 

Tangerang Selatan dan tergolong dalam kategori Casual Dining 

dengan menggunakan bahan baku lokal Indonesia yang bebas 

pestisida produk. Restoran ini menggunakan American Service 

dimana pesanan pelanggan akan diolah dan disajikan di dapur. 

Kemudian, pramusaji akan membawa pesanan tersebut kepada 

tamu. 
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Jenis menu yang digunakan adalah paduan antara A la Carte yaitu 

makanan dan minuman dijual tersendiri dan Single Use yaitu adanya 

menu-menu tambahan pada periode tertentu. Fasilitas yang tersedia 

berupa area hidroponik, air conditioner, wireless internet, CCTV, 

serta multifunction room atau private dining room yang dilengkapi 

dengan soundsystem, dan projector sehingga bisa menjadi tempat 

yang nyaman untuk berkumpul, casual meeting, workshop, dll. 

  


